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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ FARNÍ RADY Ř.K. FARNOSTI BOHDANEČ  

DNE 6. BŘEZNA 2012 

Přítomni:  Mgr. Antonín Pavlas, farář 

   Ing. Jan Veleta 

   pan František Rokos 

   pan Josef Laudát 

   pan Tomáš Šindelář 

   pan Miroslav Petrus 

   paní Anna Holubová 

Omluveni:  paní Marta Stehlíková 

   pan Pavel Pícha 

   pan Josef Holub 

Hosté:   paní Laudátová 

   paní Rokosová 

Na jednání se probíraly tyto body: 

1. Na jednání byla pozvána rovněž naše účetní, ale omluvila se, pozveme ji na příští schůzi. 

 

2. Na faře, ve farní místnosti se každé úterý od října loňského roku schází děti (5), kterým 

se asi 1 hodinu věnuje pí Uttendorfská (oslovena byla loni A. Holubovou poté, co ustaly 

ministrantské schůzky s p. Šindelářem). 

 

3.  Dvě děti připravuje otec Pavlas na první svaté přijímání. 

 

4. 24. března by se měla uskutečnit přednáška – pásmo O původu křesťanských svátků 

(Velikonoce, Vánoce), která se pořádá ve spolupráci s Farností-děkanstvím v Ledči nad 

Sázavou, povede ji pastorační asistentka Mgr. Jana Sklenářová, která toto pásmo 

připravila pro školy i farnosti. Na tuto akci nám nabídl OÚ Bohdaneč zasedací místnost, 

také firma Less své prostory v Ostrově, avšak vzhledem k zhoršené dostupnosti zejména 

pro starší občany a věřící se akce uskuteční na OÚ v zasedačce. Akce je nejen pro věřící, 

ale také pro širší veřejnost k pochopení svátků a jejich významu a kořenů křesťanské 

kultury v Evropě vůbec. (A.H.) 

 

5. V sobotu, 12. května se uskuteční Bohoslužba slova, kterou povede opět bohdanečský 

rodák Th et Ph Mgr. Karel Pompe, emeritní profesor, k poctě Jana Nepomuckého. 

V kostele bude opět obnoven oltář a poté při Mši svaté 20. května znovuvysvěceny  otcem 

Pavlasem za účasti generálního vikáře a papežského preláta Mons. Josefa Sochy, dvě 

zrekonstruované dřevěné sochy (J.N). Předmětem debaty se stala otázka kam oltář v 

kostele umístit, zda na místo, kde byl před vymalováním kostela, tzn. kde teď sedávají 

ministranti, nebo byly návrhy přemístit ho nově do pravé strany lodi, za lavice, kde je 

výklenek dveří, které se nepoužívají a ve výklenku je polystyrén. 
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Polovina farní rady je pro první variantu a polovina navrhuje druhou u bočních dveří 

s tím, že je tam více prostoru, kdežto po umístění oltáře na původní místo se budou 

muset ministranti stěhovat vlevo, což nebude praktické pro asistenci otci Pavlasovi, o 

umístění se bude ještě jednat. 

 

6. V sobotu, 2. června by se měl opět uskutečnit koncert duchovní hudby (W.A.Mozart – 

Korunovační Mše a Exsultate Jubilate), vystoupí znovu Collegium chrámových 

hudebníků, sbor a čtyři sólisté, dirigent Fr. Šterbák. Koncert se uskuteční ve spolupráci 

s Obecním úřadem v Bohdanči. Vánoční koncert České mše vánoční J. J. Ryby v prosinci 

se velmi vydařil, přišlo téměř 150 návštěvníků a posluchačů. 

 

7. V červnu se plánuje další farní výlet, tentokráte do Hradce Králové a nějakého 

zajímavého místa v jeho okolí (Třebechovice pod Orebem – Betlém, Kuks, Opočno, nebo 

Chlumec nad Cidlinou). V Hradci bychom se měli zúčastnit Mše svaté celebrované 

novým biskupem Janem a případně se s ním pozdravit, poté bude prohlídka katedrály 

Svatého Ducha a odjezd na další místo. (květen, červen) 

 

8. Návštěva nového biskupa Jana se letos v naší farnosti neuskuteční, jednak je velmi 

vytížený a nenavštívil ještě všechny farnosti v diecézi a pak zatím nemáme v Bohdanči 

vhodné prostory k pohoštění (snad za rok). 

 

9. Farní kronika – firma Less nám v lednu věnovala digitální kopii naší farní kroniky na 

cd. Máme v plánu dát její elektronickou podobu na nějaké uložiště, protože je to hodně 

velký soubor, který není možné umístit na webové stránky farnosti, protože by je zaplnil a 

víc bychom tam nemohli nic ukládat. Na webové stránky farnosti se poté dá pouze odkaz, 

proklik na toto uložiště a každý se bude moci do kroniky podívat. Uložiště hledáme podle 

toho, zda po otevření skenové stránky bude možné si stránku ještě přiblížit na čtení. Firma 

nám cd věnovala za půjčení farní kroniky v druhé polovině loňského roku. V případě 

zájmu bude později umožněno každému, pořídit si kopii z cd za příspěvek, který půjde do 

farnosti. 

 

10. Začátkem roku se nečekaně našla Kronika Obce Kotoučov a Dvorecka, asi 52 stran 

opisu, text je hlavně před válkou a z války (jsou tam také popsané události s partyzány na 

Dvorecku). Originál kroniky musel být za války odevzdán do archívu a tak tehdejší 

starosta psal opis sám. Po válce přestal být asi zápis aktuální, nebo byl schován tak, že jej 

nikdo nenalezl až teď. Jedná se o Objev roku tohoto kraje a našel se při vyklízení jedné 

z kotoučovských půd. My jsme již umístily skenované kopie tohoto nálezu na naše 

webové stránky, do složky Farnost, Kotoučov, kde je možné si je prohlédnout. Svázaná 

kronika bude také dána k dispozici do Obecní knihovny v Bohdanči, kde si ji budou moci 

zájemci a čtenáři zapůjčit k nahlédnutí. 

 

11. Letos plánujeme opět vydat další čtyři farní Zpravodaje, teď, do konce března postní  

číslo. 
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12. Rýsuje se možnost z dotací zateplit faru, při té příležitosti když tak opravit fasádu 

(zachovat tu původní) a případně, podle financí vyměnit okna. V současné době probíhá 

zjišťování možností. Nemění to nic na podnájmu rodiny Uttendorfských. O výsledku 

budeme diskutovat v další schůzi farní rady. Nabízenou šanci bychom měli využít, dotace 

budou brzy končit a po církevním vyrovnání bude třeba finance šetřit. 

 

13. Máme půjčeno 1,5 mil korun z farnosti Sedlec na opravu Kostela sv. Matouše apoštola 

a evangelisty v Michalovicích, která prozatím nahradí dotaci ze SZIFu, dotace přijde až 

poté, co se oprava uskuteční. Půjčka je úrokovaná 2,18 procenty. 

 

14. Byly provedeny opravy ve Třebětíně a Michalovicících, kde ale nebyla odvedena 

kvalitní práce, bude třeba to opravit, reklamovat a příště lépe dohlížet na odvedenou práci, 

řemeslníky a neplatit za ni. (je krize, každý chce práci a zakázku a slibuje, ale měl by 

pracovat kvalitněji, nejsme charita, neměli bychom upřednostňovat jednu firmu). Příště 

výběrová řízení na všechno, opravy i zakázky. 

 

15. Máme nastavený výhodnější tarif na spotřebu elektrické energie. 

 

16. Loni se nám navýšila spotřeba energie a režie téměř jednou tolik (příště probereme s naší 

účetní). 

 

17. Církevní restituce – členové farní rady se zúčastnili setkání zástupců farních rad diecéze 

v HK v únoru, kde se hovořilo zejména o navracení církevního majetku. Zákon začne 

platit asi od ledna příštího roku a bude pouze roční lhůta na zažádání si o všechen majetek, 

který kdy farnostem patřil. Pokud se to nestihne během této doby, nebude již v budoucnu 

možnost zažádat si dodatečně o majetek. V HK již pracují na vyhledávání majetku 

jednotlivým farnostem a farnosti si také musí dohledávat, co jim patřilo, pak se obě strany 

sejdou a porovnají, co se kde nachází a  poté si bude moci každá farnost zažádat. Postupně 

dojde k samofinancování. Po navrácení majetku bude třeba se o něj starat (platit všechny 

poplatky) udržovat ho, případně zhodnocovat. Ve farnostech musí být prioritně na chod 

kostelů, na faráře, na udržení farnosti a případně rezerva na nečekané výdaje (kalamity, 

opravy atd). Již teď bychom neměli utrácet zbytečně, měli bychom si začít dělat rezervu, 

neobjednávat nesmyslné a nedůležité zakázky – inventář do kostelů atd., když na ně 

nemáme finance, udržet si majetek, který patří farnosti, abychom měli do budoucna z čeho 

vyžít a mohli žít a pokračovat. Bude se také měnit Fond solidarity v HK. Měl by se také 

změnit přístup lidí ve farnosti, pokud máme všichni zájem na jejím udržení a chceme 

chodit do kostelů atd. 

 

18. Pan Veleta informoval o rozdělaných akcích, ale v naší farnosti žádné nejsou, vše je 

v sousední, pertoltické farnosti, kterou spravuje otec Pavlas. 

 

19. Jednání bylo ukončeno v 17.00, kdy přišly děti na svůj sraz. Příště se sejdeme asi za měsíc 

– bude včas oznámeno. 

Zápis vyhotovila: Anna Holubová, členka farní rady v Bohdanči 

                                    6. března 2012    


